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1. Анотація дисципліни.  
Дана дисципліна є логічним продовженням вивчення напрямку програмування «Бази 

даних». Якщо у дисципліні «Бази даних та інформаційні системи» вивчалися основи 

побудови реляційних моделей баз даних та розробка навчальних баз даних у середовищі 

Microsoft Access, то тут розглядаються бази даних архітектури "клієнт-сервер" на основі 

СКБД PostgreSQL. 

PostgreSQL –  це об`єкто- реляційна система керування базами даних, яка була 

розроблена у Науковому комп`ютерному Департаменті Берклі Каліфорнійського 

Університету. Ця СКБД є прямим потомком з відкритим вхідним кодом, підтримує 

SQL92/SQL99  та інші сучасні можливості. POSTGRES є піонером у багатьох об`єкто-

реляційних аспектах, що з`явилися тепер у деяких комерційних СКБД. Традиційні реляційні 

СКБД підтримують модель даних, яка  складає колекцію поіменованих кортежів, які містять 

атрибути заданого типу. У сучасних комерційних системах, до можливих типів відносяться 

числа з плаваючою крапкою, цілі числа, символьні рядки, грошові типи і дати. Ця приводить 

до того, що дана модель є неадекватною для майбутніх програм обробки даних. Реляційна 

модель успішно замінює попередні моделі. PostgreSQL  пропонує істотне збільшення 

потужності СКБД через реалізацію наступних додаткових аспектів, які дозволяють 

користувачам легко розширити систему: 

 наслідування; 

 типи даних; 

 функції. 

 Перевагою даного програмного продукту є й те, що він поширюється безкоштовно, не 

вимагаючи наявності ліцензій. 

У даній дисципліні студентам пропонується освоїти основні можливості роботи у 

PostgreSQL, вивчивши мову psql, перевірити її роботу у консольному режимі, набути 

навички із адміністрування мережних баз даних, познайомитися із можливістю розробки 

інтерфейсної частини для баз даних PostgreSQL для публікації їх у веб просторі чи 

використання як незалежної бази даних.  

2. Мета навчальної дисципліни  

Розвинути у студентів наступні компетентності 

ЗК04. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності  

ЗК11. Здатність генерувати нові ідеї (креативність)  

ЗК12. Здатність працювати в команді  

ФК1. Здатність використовувати системний аналіз як сучасну міждисциплінарну 

методологію, що базується на прикладних математичних методах та сучасних інформаційних 

технологіях і орієнтована на вирішення задач аналізу і синтезу технічних, економічних, 

соціальних, екологічних та інших складних систем.  

ФК6. Здатність до комп’ютерної реалізації математичних моделей реальних систем і 

процесів; проектувати, застосовувати і супроводжувати програмні засоби моделювання, 

прийняття рішень, оптимізації, обробки інформації, інтелектуального аналізу даних.  

ФК7. Здатність використовувати сучасні інформаційні технології для комп’ютерної 

реалізації математичних моделей та прогнозування поведінки конкретних систем а саме: 

об’єктно-орієнтований підхід при проектуванні складних систем різної природи, прикладні 

математичні пакети, застосування баз даних і знань. 

3. Пререквізити. Бази даних та інформаційні системи. 

4. Результати навчання  
Вміти використовувати інструментальні засоби розробки клієнт-серверних застосувань, 

проектувати концептуальні, логічні та фізичні моделі баз даних, розробляти та оптимізувати 

запити до них, створювати розподілені бази даних, сховища та вітрини даних, бази знань, у 

тому числі на хмарних сервісах, із застосуванням мов веб-програмування.  

Вміти застосовувати знання методології та CASE-засобів проектування складних 

систем, методів структурного аналізу систем, об'єктно-орієнтованої методології 

проектування при розробці і дослідженні  

ПР10. Знати архітектуру сучасних обчислювальних систем і комп’ютерних мереж.  



ПР12. Застосовувати методи і засоби роботи з даними і знаннями, методи 

математичного, логіко-семантичного, об’єктного та імітаційного моделювання, технології 

системного і статистичного аналізу.  

ПР13. Проектувати, реалізовувати, тестувати, впроваджувати, супроводжувати, 

експлуатувати програмні засоби роботи з даними і знаннями в комп’ютерних системах і 

мережах.  

 

5. Опис навчальної дисципліни 

5.1. Загальна інформація 

Назва навчальної дисципліни Сучасні СУБД 
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Денна 4 7 3 90 3 15     30  105   Залік 

 

5.2. Дидактична карта навчальної дисципліни 

Назви змістових 

модулів і тем 

Кількість годин 

денна форма Заочна форма 

усього  у тому числі усього  у тому числі 

л п лаб інд с.р. л п лаб інд с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Теми лекційних 

занять 

Змістовий модуль 1 .Схема бази даних та система PostgreSQL 

Тема 1.  Система 

PostreSQL.  

10 2  2  6       

Тема 2. Мова psql  у 

PostgreSQL. 

12 2  4  6       

Разом за  ЗМ1 22 4  6  12       

Теми лекційних 

занять 

Змістовий модуль 2 . Засоби відбору інформації у базах даних. 

Тема 1. Команда 

вибірки даних 

SELECT. 

18 4  6  8       

Тема 2. Поняття 

представлень.  

21 3  6  12       

Разом за ЗМ 2 39 7  12  20       

Теми лекційних 

занять 

Змістовий модуль 3. Адміністрування PostgreSQL. 

Тема 1. Додаткові 

можливості клієнта 

psql. 

9 2  4  3       

Тема 2.  Керування 

користувачами та 

групами. 

20 2  8  10       

Разом за ЗМ 3 29 4  12  13       

 Усього 90 15  30  45       

 

 



 

5.3. Зміст завдань для самостійної роботи  

№ Назва теми 

1. Огляд предметних областей. Збір інформації про обрану предметну область 

2. Реалізація операцій реляційної алгебри на розробленій схемі бази 

3. Розробка запитів до бази даних на мові SQL. 

4. Реалізація схеми бази даних у середовищі PosgreSQL. 

5. Реалізація запитів у середовищі Postgresql. 

 

6. Система контролю та оцінювання 

Види та форми контролю  

Формами поточного контролю є усна (тестування, лабораторна робота) відповідь 

студента.  

Формами підсумкового  контролю є залік у першому семестрі , екзамен у другому 

семестрі.  

Засоби оцінювання 

Засобами оцінювання та демонстрування результатів навчання можуть бути: 

- стандартизовані тести; 

- індивідуальні проекти; 

- аналітичні звіти. 

 

Критерії оцінювання результатів навчання з навчальної дисципліни 

Лабораторні роботи виконуються студентами у рамках індивідуальних проектів. Кожний етап 

виконання лабораторної роботи оцінюється з точки зору вчасності та якості.  Для кожної 

лабораторної роботи сформульовано чітке завдання. 

 

Шкала оцінювання: національна та ЄКТС 

Оцінка за національною 

шкалою 

Оцінка за шкалою ECTS 

Оцінка (бали) 
Пояснення за  

розширеною шкалою 

Відмінно A (90-100) відмінно 

Добре 
B (80-89) дуже добре 

C (70-79) добре 

Задовільно 
D (60-69) задовільно 

E (50-59) достатньо 

Незадовільно 

FX (35-49) 
(незадовільно)  

з можливістю повторного складання 

F (1-34) 
(незадовільно)  

з обов'язковим повторним курсом 

 

Розподіл балів, які отримують студенти 

 (залік) 

 

Поточне оцінювання (аудиторна та самостійна робота) Кількість 

балів 

(залік) 

Сумарна  
к-ть балів Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 Змістовий модуль 3 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 

30 100 
5 10  15 10  10 20 

 

 

 

 

 

 



7. Рекомендована література -основна 

Базова (основна) 

1. Дейт К. Введение в системы баз данных. – М.: Вильямс, 2005. – 1328 с. 

2. Дейт К. SQL  и реляционная теория. Как грамотно писать код на SQL,- С.-П., Символ, 

2010.- 480 с.  

3. Мартин Грабер SQL для простых смертных. – Вид-во «Лори», 2014. – 380 с. 

4. Г.Гайна Основи проектування баз даних. Навчальний посібник.- К.: Кондор, 2018. – 204 с. 

5. В.Павлишин, Л.Гліненко, Н. Шаховська Основи інформаційних технологій і систем. – Л.: 

Львівська політехніка, 2018.- 620 с.  

6. Джо Селко SQL для проффесионалов. Программирование. –-Вид-во «Лори», – 2018. – 442 

с. 

7. Осипов Д. Л. Технологии проектирования баз данных. - Вид-во ДМК Прес, 2019.- 498 с.  

8. Дж.Уорсли, Дж.Дрейк PostgreSQL для проффесионалов. (+ CD). — СПб.: Питер, 2003. — 

496 с. 

9. Шениг Ганс-Юрген. PostgreSQL 11. Мастерство разработки.-Изд-во ДМК.- 2019,- 352 с. 

10. Евгений Моргунов. PostgreSQL. Основы языка SQL. Учебное пособие. Изд-во БХВ-Петербург.- 

2019.- 336 с. 

11. Волков А.Джуба С.Изучаем PostgreSQL 10.-Изд-воДМК Пресс.-2019.-400с. 

12. К. Дж.Дейт Введення в системи баз даних. 8-е видання.- Вильямс.-2019.-1328 с. 

 

8. Інформаційні ресурси 

https://uk.education-wiki.com/3304295-how-to-install-postgresql 

https://www.postgresql.org/download/ 

https://www.postgresql.org/ 

https://postgrespro.ru/windows 

https://www.enterprisedb.com/downloads/postgres-postgresql-downloads 

https://soft.mydiv.net/win/download-PostgreSQL.html 

https://uk.education-wiki.com/3304295-how-to-install-postgresql
https://www.postgresql.org/download/
https://www.postgresql.org/
https://postgrespro.ru/windows
https://www.enterprisedb.com/downloads/postgres-postgresql-downloads
https://soft.mydiv.net/win/download-PostgreSQL.html

